
 

 

Fredrikstad kommune, virksomhet parkering og transport 

Regler for avtaleparkering (beboerparkering) i boligsoner. 

Bystyret i Fredrikstad har vedtatt at disse områdene skal være omfattet av reglene for 

avtaleparkering: 

Boligsoner: 

 Apenesfjellet sone 1 

 Traramoen/Åsebråten sone 2 

 Cicignon syd sone 3 

 St. Hansfjellet sone 4 

 Gulbergsiden sone 6 

 Grønli sone 7 og 10 

 Bydalen sone 8 

 Holmen sone 9 

Beboerparkering: 

 Cicignon Nord 

 Gamlebyen 

 Blomsterberget 

Hvem har rett til å kjøpe avtaleparkering? 

 Beboere. 

Du må ha folkeregistret adresse i en boligsone eller i et område med beboerparkering for å 

ha rett til å kjøpe avtaleparkering. Tjenesten gjelder ikke campingvogn og tilhenger, som 

heller ikke har anledning til parkering på offentlig vei/plass i nevnte områder.  

 Næringsdrivende, institusjoner og lignende.  

Næringsdrivende som har adresse i en boligsone eller i et område med beboerparkering har 

rett til å kjøpe en avtale pr. organisasjonsnummer.  Institusjoner har rett til å kjøpe en avtale 

pr. virksomhet /avdeling. Etter søknad kan administrasjonen vurdere avvikende forvaltning. 

 Håndverkere har rett til å kjøpe en avtale som gjelder i alle boligsoner eller områder hvor det 

er innført beboerparkering. 

 Næringsdrivende eller institusjoner får ikke kjøpt avtaleparkering for å dekke behovet for 

parkering til sine ansatte eller kunder.  

 

Avtalen skal registreres på bilens registreringsnummer. Det utstedes ikke fysiske oblater. 

Avtaleparkering er vilkårsparkering og parkeringsavgift skal betales på forhånd. 

Tjenesten er frivillig, du er ikke pålagt å betale parkering dersom behovet ikke er tilstede.  

Har du parkering på egen grunn, avgrenset fra offentlig vei, slipper du å kjøpe avtaleparkering. 



Huseiere som ikke har folkeregistret adresse på bopel, kommer som regel ikke inn under ordningen. 

Dersom du utfører vedlikehold på eiendommen over noe tid, kan du kjøpe midlertidig 

avtaleparkering på maks. 6 måneder. 

Du kan kjøpe avtaleparkering på www.fredrikstad.kommune.no ved å opprette en brukerprofil, eller 

ved henvendelse til kommunens servicetorg eller ved Parkering og transport. Beboere må vise gyldig 

legitimasjon og vognkort, studenter og andre midlertidig bosatte må fremvise leiekontrakt. Firma må 

vise firmaattest. Institusjoner må dokumentere enheten. Avtalen er gyldig når den er betalt. 

Parkeringsavtalen blir ugyldig hvis du: 

 flytter fra området 

 selger kjøretøyet 

 avhender kjøretøyet 

Du må selv registrere endringer i portalen eller henvende deg til kommunes administrasjon.  

Dersom behovet for avtaleparkering opphører, refunderes ikke avtaleperiode kortere enn 6 

måneder.  

Fredrikstad, 6. desember 2017  
 
Frode Samuelsen  
Virksomhetsleder  
Parkering og transport 

 

 

http://www.fredrikstad.kommune.no/

